
 

   

 

 

Parima praktikandi Praktik Cum Laude valimise statuut 

 

I Statuudi olemus 

1. Käesoleva statuudiga kehtestatakse tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse-ja kõrghariduses, 

sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ 

(PRÕM) tegevuse 8.2 „Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas“ raames parima praktikandi valimise ja 

tunnustamise kord. 

 

II Konkursi eesmärk  

2.1 Tähtsustada noortele praktika olulisust õppeprotsessis ja tööalase karjääri planeerimisel. 

2.2 Tunnustada ja tõsta esile kutseõppeasutuste õpilasi ja üliõpilasi, kes suhtuvad õppekavas ettenähtud 

praktika sooritamisse või töökohapõhisesse õppesse vastutustundlikult ja kelle töösooritusega on 

praktikaettevõte väga rahul. 

2.4 Pikemas perspektiivis aidata kaasa koolide lõpetajate oskuste ja tööandjate vajaduste paremale 

ühilduvusele. 

 

III Kategooriad  

3. Parimaid praktikante tunnustatakse järgmistes kategooriates: 

3.1 parim praktikant kutsehariduse koolipõhises õppes, 

3.2 parim praktikant töökohapõhises õppes (õpipoiss), 

3.3 parim praktikant kõrghariduses, 

3.4 parim välisüliõpilasest praktikant kõrghariduses. 

 

IV Konkursi korraldus 

4.1 Konkursi viib läbi Eesti Tööandjate Keskliit, kes kuulutab konkursi välja, viib läbi internetihääletuse 

publiku lemmiku selgitamiseks, moodustab hindamiskomisjoni ja kuulutab välja võitjad. 

4.2  Konkursi käigus viiakse konkursi Facebooki lehel kõigi oma praktikalugusid jaganud kandidaatide vahel 

läbi internetihääletus publiku lemmiku selgitamiseks.  

 

 



 

   

 

 

 

4.3 Hindamiskomisjon valib esitatud nominentide hulgast igas kategoorias ühe võitja, kokku neli võitjat.  

 

4.4 Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab Eesti Tööandjate Keskliidu juht. 

4.5 Konkursile saab kandidaate esitada kuni konkursi väljakuulutamisteates avaldatud tähtajani. 

4.6 Konkursi kuulutus ja statuut avaldatakse Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel ja muudes 

infokanalites. 

4.7 Konkursi võitjate ja nende praktikaettevõtete nimed avaldatakse Eesti Tööandjate Keskliidu 

kodulehel ja muudes infokanalites. 

 

V Kandidaatide esitamine 

5.1 Konkursile saavad kandidaate esitada kõik organisatsioonid, kes on pakkunud praktika- või 

töökohapõhise õppe kohti käesoleval õppeaastal (1.septembrist kuni 31.augustini). Iga organisatsioon 

võib esitada igas kategoorias ühe kandidaadi, kokku neli kandidaati. 

5.2 Kandidaatidena saab üles seada kutseõppe koolipõhise õppevormi õpilase,  kutseõppe või 

kõrghariduse töökohapõhises õppes õppija (õpipoisi),  üliõpilase ja  välisüliõpilase, kes on sooritanud 

õppekavas ettenähtud praktika käesoleval õppeaastal.  

5.3 Kandidaadi esitamisel on oluline esitada kirjeldus, mille poolest praktikant praktika hästi sooritas. 

Avalduse vorm (ankeet) on kättesaadav Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel, täidetud avaldus tuleb 

saata aadressile employers@employers.ee. 

 

VI Hindamiskriteeriumid  

6.1 Kandidaatide hindamisel on oluline: 

6.1.1 praktikandi õpivõime, õpivalmidus ja areng erialase praktika käigus, 

6.1.2 seatud praktika eesmärkide ja –väljundite sooritamise võimalikkus (praktikandi või 

õpipoisi piisavad teoreetilised teadmised ja oskused, mis võimaldavad praktika eesmärkide ja -

väljundite saavutamist ), 

6.1.3 ettevõtte rahulolu praktikandi või õpipoisi töösooritusega, tema tehtud analüüsi või 

ettepanekute ja ideedega. 

VII Tunnustamine 

7.1 Parimale praktikandile (neljas kategoorias) antakse tunnistus ja auhind. 

7.2 Internetihääletuse võitjale antakse eriauhind. 

7.3 Konkursiga kaasneb teavitus meedias, mille korraldab Eesti Tööandjate Keskliit.  
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LISA 1 

Praktik Cum Laude konkursile kandidaadi esitamine 

Palume vastata kõigile esitatud küsimustele! 

I Esitaja andmed 

1.1.Organisatsiooni nimi  

1.2 Organisatsiooni aadress 

1.3 Organisatsiooni tegevusala 

1.4 Praktikajuhendaja nimi, telefon ja meiliaadress  

1.5 Avalduse esitaja nimi, telefon ja meiliaadress 

  

II Kandidaadi andmed* 

2.1 Praktikandi nimi  

2.2 Praktikandi kontakttelefon ja meiliaadress 

2.3 Praktikandi õppeasutus, õppekava nimetus, kursus 

2.4 Praktikandi koolipoolse juhendaja nimi, telefon ja meiliaadress 

2.5 Sooritatud praktika valdkond ja eriala 

2.6 Praktika sooritamise aeg  

2.7 Praktika sooritamise koht ja aadress  

2.8 Praktika sisu, peamised ülesanded (kirjeldada üksikasjalikult, tuua näiteid):  

 



 

   

 

*Palume praktikandi nõusolekul avaldusele lisada foto! 

2.9 Hinnang praktikandi tegevusele: 

2.9.1 Praktikaülesannete täitmiseks vajalike teadmiste tase:  

  Suurepärane  Väga hea  Hea  Piisav   Kasin  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2.9.2 Praktikaülesannete täitmiseks vajalike oskuste tase:  

  Suurepärane  Väga hea  Hea  Piisav   Kasin  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2.9.3 Praktikandi suhtumine töösse (nt püstitatud ülesannete täitmine, tähtaegadest kinnipidamine):  

  Suurepärane  Väga hea  Hea  Piisav   Kasin  

 

2.9.4 Praktikandi kohanemisvõime töökeskkonna, kollektiivi ja enda rolliga praktikakohas:  

  Suurepärane  Väga hea  Hea  Piisav   Kasin  

 

2.9.5 Kui hästi suutis praktikant täita praktika õpiväljundeid? 

  Suurepärane  Väga hea  Hea  Piisav   Kasin  

 

2.9.6 Ettevõtte rahulolu praktikandi töösooritusega, tema tehtud analüüsi või ettepanekute ja ideedega.  

  Suurepärane  Väga hea  Hea  Piisav   Kasin  

 

2.9.7 Põhjalik kirjeldus, mille poolest praktikant praktika kestel eriti silma paistis (1 lehekülg). 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Nõusolek andmete avaldamiseks 

 

3.1 Avalduse esitaja kinnitab, et praktikant on teadlik, et tema kandidatuur esitatakse konkursile ja on 

nõus tema nime, kooli, praktikakoha ja foto avaldamisega Eesti Tööandjate Keskliidu veebis, 

sotsiaalmeedias ja konkursiga seotud meediakajastustes. 

Jah, kinnitan. 
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